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“Aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a
Deus, que não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a
Deus, ame também a seu irmão.”
I João, 4:20 e 21

Traçando novos caminhos

Comunidade Carisma

Centro Social

2009-05-11 11:03

Soabem – Associação Amigos do Bem-Estar do Menor
600 Itens de higiene
Orfanato CRI Osasco
240 Itens de higiene
Cidade da Criança Vale da Bênção
1397 Itens de higiene
ACGF- Associação Cristã Gente que Faz
500 Itens de higiene
Fundação Casa – Centro de Atendimento Socioeducativo
500 itens de higiene
SEIVA – Associação Socio Educativa
200 Itens de higiene
Associação Beneditina de Educação e Assistência Social
1838 itens de higiene
Famílias atendidas no projeto
240 Kits de higiene
Centro Educacional Gotas de Cristal
140 Mickeys

Criação de produtos e serviços para sustentabilidade do Projeto
Atendimento para 170 crianças
Contratação de novos educadores
Implantação do Projeto “Clicar para aprender” (leitura e escrita)
Criação da Escola de Artes
Curso de Formação de Educadores
Novos Parceiros
Parceria com o FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente) para atendimento de 170 crianças em 2009
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MANTENEDORA

•
•
•
•
•
•
•
•

DESAFIOS PARA 2009

Adesão de novos parceiros
•
Truckers
•
Recicla Brasil
•
Drogarias Campeã

destaques em 2008

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Redistribuição
de doações recebidas.

12

PARCEIROS

PATROCINADORES

Se não fosse o esforço de dezenas de pessoas e empresas comprometidas
com esse importante trabalho social e que acreditam num mundo melhor,
o Projeto não seria possível. São pessoas que dedicam seu tempo, seu
talento, seu dinheiro, porque apostam na mudança da sociedade. O
Centro Social Comunidade Carisma agradece a todos os seus contribuintes,
apoiadores, parceiros, voluntários, famílias e colaboradores, pelo
trabalho, empenho, carinho, colaboração e SOLIDARIEDADE.
A seguir, as empresas que nos ajudam a proporcionar um mundo melhor a
nossas crianças e adolescentes.
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Nossa Missão
A nossa Missão é facilitar o acesso à educação, saúde, cultura, esporte e
lazer, por meio do atendimento a crianças, adolescentes e seus familiares
com atividades socioeducativas, cooperando para o desenvolvimento
individual e coletivo.

Nossa Visão
A nossa Visão é oferecer acesso e oportunidades ao desenvolvimento
humano e ser referência de uma organização social e cristã.

2008

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
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humanos.
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Anésio Rodrigues de Souza

que é o resumo mais essencial do evangelho: o amor pelos demais seres

nós. Obrigado por, através de nós e juntamente conosco, praticar aquilo

Esse trabalho seria impossível sem sua ajuda. Obrigado por confiar em

efetiva na sociedade.

esse objetivo: levar as pessoas atendidas a uma situação de inserção

Por isso as ações do Centro Social Comunidade Carisma são pautadas por

como seres livres e responsáveis.

de expressarem esse pontencial e, nesse processo, de se construírem

no potencial que as pessoas carregam em si. É preciso dar a elas a chance

pontuais ou do que praticar o velho assistencialismo. É preciso acreditar

Amar as pessoas, no entanto, precisa ser mais do que exercer ações

bem e que estão ao nosso redor.

que não pode ser visto, se não amamos as pessoas que podemos ver muito

outros, não existe de fato. É um contra-senso dizer que amamos a Deus,

mais: mesmo o amor por Deus, se não for expresso na forma de amor pelos

nos deixou: devemos amar nosso próximo como amamos a nós mesmos. E

representa um cumprimento efetivo do mandamento que nosso Senhor

Porque entendemos que somente o interesse direto pelas pessoas

Por quê?

comprometer firmemente com o trabalho de natureza social.

A Comunidade Carisma é uma comunidade cristã que decidiu se

PALAVRA DO PRESIDENTE

Traçando novos caminhos

Comunidade Carisma

Centro Social

Relatório Carisma NOVO.indd 8-9

O Relatório de Atividades do Centro Social Comunidade
Carisma tem um sentido muito especial para nós, pois é o
momento de compartilhar com todos aqueles que, ao longo
do ano, contribuíram, sonharam e participaram para que o
projeto acontecesse.
Desejamos que você analise cada projeto, cada programa
descrito nestas páginas, com o intuito de se ver e de se
encontrar, e que você inclua no seu projeto de vida o
projeto de vida do outro.
As ações e propostas descritas nos dizem que todos devem
assumir, em relação ao social, a convicção de que é preciso
incluir os excluídos.
Nossa missão tem sido proporcionar oportunidades
educativas, recreativas e culturais, capazes de mudar a
realidade de vida de crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade social.

compartilhar
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Elizete Nantes Saramello
Gestora do Centro Social Comunidade Carisma

O ano de 2008 foi para nós um ano de grandes conquistas e crescimento.
Queremos dividir com você, que acompanha de perto nossa trajetória, um
pouco do que conseguimos desenvolver.
Falar em relatório de atividades sempre nos remete a lembrar de
números, os mesmos que estipulamos como metas enquanto organização
social na apresentação dos projetos; sabemos de sua importância para
a apresentação dos resultados a vocês, parceiros e contribuintes. Há,
porém, um fator que gostaríamos de ressaltar como fundamental neste
relatório: os processos que utilizamos para alcançar nosso objetivo de
sermos agente facilitador na comunidade em que estamos inseridos,
identificando as necessidades e trabalhando com a população, em busca
de novos caminhos.
Mostraremos um pouco da nossa atuação durante o ano de 2008 com
a participação na rede social, no fomento ao desenvolvimento local,
no atendimento direto às crianças, adolescentes e suas famílias, nas
campanhas solidárias com crianças; falaremos do incentivo ao acolhimento
de crianças abrigadas em lares, das palestras aos adolescentes privados da
liberdade, do incentivo ao trabalho voluntário e seu fruto na fundação de
um Centro de Voluntariado em Osasco e região; são resultados de ações
que se explicam pela dedicação e pelo amor que nos movem a realizar
com excelência aquilo que nos propomos a fazer, mas seriam resultados
impossíveis sem um conjunto de práticas que acreditamos colaborar
significativamente para o que consideramos como o desenvolvimento
integral do ser humano. E isso é incontável, é algo que não pode ser
meramente consubstanciado em números.
A autonomia individual é a mola necessária para a solução de muitas
questões: nosso papel é provocar nas pessoas o desejo de sonhar e produzir,
de se colocarem como agentes de mudança na comunidade e também
protagonistas de sua própria história. Os números são importantes, mas
o processo de inclusão e o resgate da dignidade e da autonomia são
inquestionáveis.
Quando falamos de trabalho social, é difícil mensurar seu alcance, pois
é um processo contínuo, no qual não se conta tempo. Tudo depende
das provocações e incentivos que esses processos vão gerar nas pessoas
ou na comunidade. Estamos, assim, comprometidos num contexto de
transformação social, não apenas assistindo, mas facilitando acessos e
caminhos para que as pessoas tenham uma vida melhor com oportunidades
e assim se desenvolvam e transformem o meio onde vivem. Isso, para nós,
é desenvolvimento sustentável.

Albert Einstein

“NEM TUDO QUE CONTA É CONTÁVEL,
NEM TUDO QUE É CONTÁVEL CONTA.”

R$ 23.487,10
R$ 3.800,00
R$ 238.543,14
R$ 142.231,62

Em espécie: alimento e produto
Em espécie: outros
Saídas - Despesas diretas + Indiretas + Doações
Despesas Diretas Centro Social

R$ 5.339,67
R$ 26.892,46
R$ 4.614,48
R$ 4.378,39
R$ 4.054,56
R$ 3.715,49
R$ 3.323,23

Limpeza, Descartáveis e Segurança
Exposições, Eventos e Doações
Gráficas e Impressos
Papelaria
Natal Solidário

R$ 5.339,67

Financeira

Despesas Eventuais

R$ 285,64

Assistencia Contábil

Encargos / CPMF / Juros

R$ 1.460,00

Vale-Refeição e Conduções

Gás

R$ 3.152,00

FGTS

R$ 8.481,39

R$ 4.032,37

Custos

Gêneros alimentícios

R$ 4.318,00

Vale-Transporte

R$ 928,47

R$ 4.709,82

Férias, 13º salário e gratificações

R$ 10.227,03

R$ 9.135,29

INSS

Gerais

R$ 17.671,50

Salários e Ordenados

Outros

R$ 29.625,97
R$ 26.199,04

Autônomos

R$ 99.772,46

R$ 27.287,10

Doações recebidas (outras)

Pessoal

R$ 80,00

Venda de material reciclável

R$ 115.339,16

R$ 3.432,70

Despesas Fixas

R$ 6.597,81

R$ 10.305,84

Cantina

Bazares

R$ 27.441,74

Feiras e Exposições

R$ 32.881,00

Mantenedora Comunidade Carisma

Doações Culto

R$ 211.256,54
R$ 130.517,45

Operacionais

Contribuintes

R$ 238.543,64

Entradas | Operacionais + Doações

11
1

R$ 275,22

Energia Elétrica
Água e Esgoto

62%

R$ 878,09

R$ 12.249,08

43%

4%
2%

6%

11%

34%

Contribuintes - 15%

Doações Recebidas - 13%

Cantina - 5%

Feiras e Exposições - 3%

Bazares - 2%

Venda de Material Reciclável - 0%

34%
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Mantenedora Comunidade Carisma - 62%

Despesas Indiretas assumidas pela Igreja - 34%

Despesas Eventuais - 11%

Doações - 6%

Gerais - 4%

Financeira - 2%

Pessoal - 43%

15%

2%

13%

3%
5%

Em espécie outros

Em espécie alimentos e produtos

R$ 13.127,17

R$ 1.708,45

Administrativo

Doações feitas em espécie (valorizadas)

R$ 2.358,65
R$ 1.838,82

Reforma Predial

R$ 2.361,82

Copiadora

R$ 3.622,24
R$ 3.018,19

Contábil

R$ 11.660,82

Telefonia

R$ 56.340,14

R$ 83.184,35

R$ 133,80

R$ 162,00

R$ 231,40

R$ 237,18

R$ 341,15

R$ 400,50

R$ 438,64

R$ 2.364,90

R$ 2.496,76

Limpeza

Despesas imobiliárias (aluguel e impostos)

Despesas indiretas assumidas pela Igreja

Apostilas e Livros

Água Mineral

Conduções, Fretes e Carretos

Documentação, Cartório e Correio

Comunicação

Estacionamento e Pedágio

Material de Artesanato

Combustível

Manutenção e Reforma

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA

Realizamos anualmente a campanha
Natal Solidário, com o objetivo de
presentear crianças e adolescentes
com roupas, calçados, brinquedos e
doces. Em 2008, foram atendidas 700
crianças.
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O Bazar Social foi criado em 2005 para suprir as necessidades da
comunidade carente, resgatando a possibilidade de compra e da autoestima. Os produtos são recebidos nas instalações do Centro Social e
são vendidos a R$ 0,25. São produtos de excelente qualidade, que antes
de serem expostos passam por uma seleção. Os produtos que antes eram
doados às famílias agora são vendidos por um preço simbólico, o que gera
uma receita mensal de aproximadamente R$ 600,00 para sustentabilidade
do projeto. O evento acontece uma vez por mês.

bazar social

SOS SANTA CATARINA

A catástrofe de Santa Catarina gerou
em todos nós o senso de solidariedade
e emergência. Houve uma mobilização
na Comunidade Carisma e foram arrecadados roupas, sapatos, água, fraldas
etc. totalizando duas toneladas de donativos para atender às necessidades.

Incentivo aos artesãos da região, com exposições em feiras e shoppings como
Iguatemi e Market Place, e na Alameda das Flores.
As exposições são viabilizadas pela parceria com o Centro de Voluntariado
de São Paulo, firmada em 2004.

FEITO À MÃO

“O que eu penso, eu crio.
O que eu sinto, eu atraio.
O que eu acredito, eu realizo.”
Alfredo Saad

As dinâmicas e as conversas dirigidas, promovidas nos encontros de desenvolvimento local, despertaram o senso crítico dos participantes, que
passaram a assumir sua responsabilidade diante dos problemas da comunidade, contribuindo com sugestões para a melhora da realidade na qual
vivem.
Dentre vários benefícios proporcionados aos participantes do desenvolvimento local, foram oferecidos cursos de: técnicas de limpeza, vassoura
com garrafas pet, entre outros.

DESENVOLVIMENTO LOCAL
PARCERIA COM SENAC OSASCO

Visando resgatar uma experiência de convívio em ambiente familiar para
as crianças que residem no Orfanato Vale da benção, em Araçariguama/
SP, promoveu uma campanha que estimulou os mentores da Comunidade
Carisma a convidar algumas dessas crianças para uma estadia em suas
casas, nas ocasiões das festas de Natal e Ano Novo. Como resultado, 28
crianças dessa instituição puderam vivenciar uma experiência em 2008,
certamente com resultados benéficos para seu desenvolvimento como
pessoas e como cidadãs.

FAÇA UMA CRIANÇA VIVER EM FAMÍLIA

Adolescentes em regime fechado - Fundação Casa Raposo Tavares-UI 22
•
Palestra educativa sobre saúde mental, física e espiritual
•
Distribuição de produtos de higiene pessoal
•
Convivência social – Participação de dez adolescentes na Festa do
Milho e na Festa de Encerramento

integração fUNDAÇÃO CASA

NATAL SOLIDÁRIO

campanhas
ampanhas so
solidárias

Divulgação do trabalho na mídias

MÍDIA

IND. MAZZEI / MUTINGA
VILA MENK

AP 28
AP 29

PAIVA RAMOS / SANTA FÉ

MUNHOZ JÚNIOR (PARTE NORTE)

MUNHOZ JÚNIOR (PARTE SUL)

Área de atuação da Comunidade Carisma

AP 32

AP 31

BONANÇA / IND. ANHANGUERA / PLATINA / TRÊS MONTANHAS

AYROSA / IND. REMÉDIOS

AP 30

ROCHEDALE
AP 27

CENTRO / PRES. ALTINO
AP 26

AP 25

3

Fonte: Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão / PMO, a partir dos microdados do Censo Demográfico 2000 / IBGE.

*Quanto maior o índice, melhor a condição social

Área de atuação do C.S.C.Carisma

Limite das áreas

De 0,80 a 1,00

De 0,60 a 0,80

De 0,30 a 0,60

De 0,00 a 0,30

LEGENDA

BARONESA / PQ. DO OESTE

AV. DOS AUTONOMISTAS / PQ. CONTINENTAL / IND. ALTINO

UMUARAMA / CIDADE DE DEUS / VILA CAMPESINA / REMÉDIOS

AP 24

AP 23

ADALGISA / VILA YARA

HELENA MARIA

AP 17

AP 22

ALIANÇA / JD. ELVIRA

AP 16

CIPAVA / BELA VISTA

CASTELO BRANCO / ITAPEÍ

AP 15

JAGUARIBE

JARDIM DAS FLORES / VILA OSASCO

AP 14

AP 21

KM 18 / IND CENTRO

AP 13

SANTO ANTÔNIO

SETOR MILITAR / VILA MILITAR / BONFIM / PIRATININGA

AP 12

AP 20

CIDADE DAS FLORES / PESTANA

AP 11

AP 19

QUITAÚNA / SÃO PEDRO

AP 10

VILA YOLANDA

JD ROBERTO

AP 09

AP 18

PADROEIRA

AP 08

JD. D’ABRIL

AP 05

VELOSO

BUSSOCABA / CITY BUSSOCABA

AP 04

BANDEIRAS

JD. NOVO OSASCO

AP 03

AP 07

JD. CONCEIÇÃO

AP 02

AP 06

SANTA MARIA / RAPOSOS TAVARES / METALÚRGICOS

AP 01

BAIRROS QUE COMPÕEM AS ÁREAS DE PONDERAÇÃO

MUNICÍPIO DE OSASCO

MAPA DE EXCLUSÃO EAP SOCIAL

2009-05-11 11:04
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O jogo está diretamente relacionado com a sociedade humana. Ele
vai além do físico e do biológico;
faz parte da própria existência humana.
Segundo Huizinga (1999), o jogo é
descrito como sendo tanto a descarga da energia vital superabundante
quanto a preparação do jovem para
as tarefas sérias que mais tarde a
vida exigirá.

OFICINA DE JOGOS COOPERATIVOS

A oficina de inclusão digital proporciona a iniciação da criança à
informática, por meio de conceitos e programas adequados a cada faixa
etária. Além disso, possibilita o desenvolvimento da coordenação motora,
da criatividade e do raciocínio.

Oficina de Inclusão Digital

A expressão dramática, o teatro, é a base de toda a educação criativa,
pois trabalha com o ser humano na sua íntegra: corpo, mente e emoção.

Teatro

Celina Mendes do Prado
Coordenadora Pedagógica

A educação do século XXI exige que encaremos o complexo em nossas
práticas, bem como as potencialidades dos indivíduos envolvidos no
processo, às quais necessitam serem maximizadas através de um
ensino e aprendizagem que valorizam a interação e o conhecimento
formal bem como uma educação informal, levando-os a exercerem
seus direitos juntamente com seus deveres.
Estas e outras experiências temos visto em nossas ações através de
atitudes simples e significativas no Centro Social Comunidade Carisma,
onde encontramos na realização dos colaboradores, parceiros e
voluntários respaldo para que haja uma educação que construa.
Desde os documentos publicados pela UNESCO que visam atender o
ser humano como um todo até a realidade das crianças atendidas
pelo projeto,podemos ver um universo que pode ser maravilhoso para
todos, onde haja um ambiente de valorização do próximo.
Com tantas pessoas envolvidas em suas complexidades, temos
experimentado cenas de felicidade, fé e esperança. Queremos que
essas cenas se multipliquem nos próximos anos.

EDUCAÇÃO, A MELHOR SAÍDA!
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Com a oficina de artes e reciclagem,
a criança pode desenvolver suas
habilidades artistícas, expressando
seus sentimentos e emoções, e
vivenciar situações de aceitação e
estímulo.

Oficina de Artes e Reciclagem

A oficina de percussão tem como
objetivo promover a musicalização
das crianças e dos adolescentes,
desenvolvendo o senso críticocriativo, a percepção auditiva,
a capacidade de trabalho em
conjunto, assim como o respeito
à diversidade, fazendo com que
eles compreendam a importância
da música na sua formação
sociocultural.

OFICINA DE PERCUSSÃO

O trabalho de expressão corporal é
essencial para o desenvolvimento
da percepção das possibilidades
e limitações do próprio corpo.
Trabalha-se a coordenação, o tempo,
a dimensão de espaço, harmonia,
ritmo e flexibilidade, como forma de
expressar a vida, sonhar e brincar com
o corpo. Nas oficinas de expressão
corporal, as crianças também têm
aulas de balé.

Expressão Corporal

atividades
socioeducativas
de 2008

Passeios programados – Bienal do Livro
Revitalização de espaços físicos das entidades - Biblioteca
Participação em Festas nas instituições com diversas atividades
recreativas, na festa Ecológica do Milho e na Festa Gastronômica
Instalação da Intranet
Criação da cooperativa para trabalhadores da área de limpeza, dando
sequência ao trabalho já realizado pela instituição, para suporte e
sustentabilidade aos profissionais formados pelo Centro Social

O Cursinho Pré-Vestibular Carisma foi fundado em agosto de 2005 por um
grupo de professores voluntários comprometidos com a educação, com o
objetivo de possibilitar a inclusão social, ajudando os alunos a ingressar
em universidades e democratizando, assim, o acesso ao ensino superior
de alunos de escolas públicas.
O corpo docente é constituído por profissionais com nível superior
completo, graduados por universidades conceituadas, como USP, Unesp,

OUTROS PROJETOS
CURSINHO cOMUNIDADE CARISMA

Cinco equipes vencedoras receberam
prêmios de R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00,
cujos valores foram entregues às
respectivas entidades e também ao
Centro Social Comunidade Carisma. A
premiação ocorreu em evento especial,
no dia 5 de dezembro, com a presença
de membros da diretoria executiva do
Banco Bradesco, funcionários e membros
das instituições participantes.

Realização de oficinas de reciclagem para se disseminar o conceito
de reaproveitamento dos recursos naturais e manufaturados
Oficinas de garrafas pet
Oficinas de sabão com óleo usado

PRÊMIOS

•
•

•

AMBIENTAIS

•
•

•
•
•

SOCIAIS

No período de 30 de abril a 3 de novembro, o Programa Voluntários
Bradesco realizou a 2ª Maratona Social, uma competição solidária entre
equipes.
As equipes eram compostas de 15 a 25 voluntários. Recebemos em nossa
instituição a Equipe “Por um Planeta Melhor”, formada por funcionários
do Bradesco que desenvolvem atividades voluntárias fora do horário de
expediente. Os trabalhos foram de cunho social e ambiental.
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2006
2007
2008
2008
2008
2008
2008

-

1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º

semestre
semestre
semestre
semestre
semestre
semestre
semestre

2005 - 2º semestre
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3 alunos tiveram ótimo desempenho no Enem. 2 deles
conseguiram bolsa Integral do ProUni, e o outro, 50% de
desconto.
Aluno na Fatec Carapicuíba.
Aluno 1º Lugar Logística Fatec Carapicuíba
Alunos com bons resultados no ENEM- Bolsa Prouni
Aluno com Bolsa Integral no Mackenzie
Aluno no Curso de Logística- FATEC
Aluna no Curso de Geociências e Ed.Ambiental- USP
Aluno no Curso de Edificações – ITB

ALGUNS RESULTADOS

O Cursinho pré-vestibular conta com o material didático e consultoria
pedagógica do Ético, o sistema de ensino da Editora Saraiva.
O portal do Ético reúne notícias, matérias, sugestões de atividades e links
interessantes para o aprendizado.
Com navegação facilitada e atendimento ágil, oferece acesso a banco de
questões, simulados e imagens que orientam o trabalho do professor.
Cada aluno possui uma senha exclusiva que dá acesso ao portal, o que lhe
permite acessar os conteúdos exclusivos, enriquecendo e aprofundando
seus conhecimentos.
O aluno recebe também a revista Ético Atualiza, que traz reportagens
com os temas mais discutidos ao longo do ano, para preparar o aluno para
as questões de conhecimentos gerais do vestibular. Além disso, estimula o
gosto pela leitura e a busca da informação.

ético sistema de ensino

UEPG, Fatec e outras, além de outros com pós-graduação, mestrado e
doutorado.
A seleção dos professores ocorre por meio de análise do currículo e
entrevista. Levam-se em conta, além de critérios como formação e
experiência profissional, a disponibilidade de tempo do candidato e o
interesse em realizar trabalho voluntário.
A meta da coordenação é aumentar a cada ano, os índices de aprovação
nos vestibulares de universidades das esferas municipal, estadual ou
federal.
Além de oferecer a preparação necessária para o vestibular e o Enem, o
Cursinho Carisma se orienta por um projeto político pedagógico centrado
em dois eixos: o incentivo ao exercício da cidadania e o estímulo à reflexão
e ao posicionamento crítico diante da realidade.
Seu programa defende a idéia de que educar é desenvolver no ser humano
quatro competências:
•
Aprender a ser
•
Aprender a conviver
•
Aprender a fazer
•
Aprender a aprender.

Site com informações sobre o Projeto permanentemente
Material Institucional: Folder, DVD, e-mails, vídeo institucional em CD
Intranet
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O Centro Social Comunidade Carisma também participou de várias
palestras, exposições e feiras. Entre eles:
•
Visita à Feira de Educação em São Paulo
•
II Congresso de Pedagogia Social USP
•
Agente Socio ambiental Senac - Osasco
•
V Feira de Educação em São Paulo
•
Relações interpessoais. Centro Voluntariado SP
•
FGV -Seminário melhores práticas e ferramentas administrativas do 3º setor.
•
Gestão de Voluntariado – CVSP
•
Congresso Saber 2008 - “O saber da comunidade construindo a
comunidade do saber”
•
III Ético Interage 2008 - Sala de aula- espaço de múltiplas linguagens
•
Curso 3S - FGV “Aspectos financeiros e jurídicos, elaboração de
projetos, planejamento estratégico (curto/longo prazo), captação
de recursos, comunicação em marketing social, recursos humanos e
motivação, voluntariado”
•
II Congresso Internacional de Educação - “Prática pedagógica,
formação do professor e inclusão na escola do século XXI”
•
12 Encontros da Rede Social
•
9 Encontros da Rede de Desenvolvimento Local
•
9 Encontros do Polo de Prevenção Sedes Sapiens

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Reformulação do espaço de leitura
transformando-se em biblioteca
viva. O espaço foi projetado de
forma que a criança tenha interesse
pelo mundo dos livros. Ganhou pufes
novos e coloridos, mesas, cadeiras,
prateleiras etc.

BIBLIOTECA

•
•
•
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DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE RESULTADOS

gem de relatórios, a manutenção
de dados do acervo da biblioteca,
entre outros.
Número de beneficiados: 100% das
pessoas no range administrativo,
pedagógico e voluntários do Centro
Social, as 90 crianças atendidas e
centenas de pessoas, em ocasiões
de cursos extras ministrados.

22 Encontros CVOR – Centro de Voluntariado de Osasco
11 Bazares sociais
Curso de técnicas de limpeza
7 Exposições no Market Place
48 dias de Exposição da Feira Calçada das Flores – Av. Paulista
Exposição no Parque Chico Mendes

“Solidariedade, amigos, não se agradece, comemora-se.” Betinho

(Vilma de Oliveira-voluntária há 2 anos no Projeto de Inclusão Digital)

uma qualidade de vida melhor.

informações aos pais dessas crianças para que eles também tenham

O Centro Social Comunidade Carisma também se preocupa de passar

atingindo os seus objetivos e ampliando a sua visão de inclusão.

contribuir para que o Centro Social Comunidade Carisma continue

proposto para eu colaborar dentro do projeto. Estou sempre visando

forma que eu procuro vir sempre que possível, mesmo fora do que foi

O Projeto do Centro Social Comunidade Carisma me cativou de uma tal

projeto continue a dar certo.

eu pude ver de perto o que isso significa, é colaborar para que este

cheia de exclusões, e é participando do seu quadro de voluntários que

o seu propósito de incluir crianças e adolescentes em uma sociedade

uma enorme satisfação. O Centro Social é uma instituição que atinge

Trabalhar como voluntária do Centro Social Comunidade Carisma é

depoimento de voluntários

Tivemos um número expressivo de voluntários do Banco Bradesco, que
participaram conosco de saídas culturais, festas, instalação da Intranet etc.

PROGRAMA DE VOLUNTÁRIO CIDADÃO

O quadro de funcionários cresceu em 2008, com a entrada de uma
educadora de jogos cooperativos, uma brinquedista, um professor de
teatro e uma psicóloga.
A psicóloga auxilia e trabalha diretamente com a coordenadora pedagógica
no atendimento às crianças e mães do projeto.
Nossos educadores participaram durante o ano de congressos de educação
e feiras de formação continuada.
Nosso plano de voluntariado continua ativo e tem sido procurado por
pessoas diversas que nos ajudam nas ações pontuais (feiras, campanhas
etc.) e em nossas atividades diárias.

FORMAÇÃO DA EQUIPE

•
•
•
•
•
•

Realizamos exclusivamente para as mães uma palestra sobre higiene e
beleza, acompanhada de um coffee break, em comemoração ao seu dia.
A palestra teve como objetivo orientar e mostrar que existem produtos
de beleza acessíveis a todas as pessoas. As mães foram presenteadas
com kits de beleza que continham sabonetes, shampoo e cremes (doados
pela Hidrogen). As crianças presentearam as mães com cartões feitos na
oficina de artes.

MAIO - Dia das Mães

Crianças e adolescentes tiveram
um dia maravilhoso no zoológico, com muito sol e em companhia dos animais e da natureza.
O passeio teve o objetivo de
mostrar a fauna e a flora e também proporcionar diversão e o
contato com a realidade exterior à comunidade.

ABRIL - SAÍDA CULTURAL - ZOOLÓGICO

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.107), a higiene
corporal é tratada como condição para a vida saudável.
O objetivo deste projeto é orientar e promover práticas básicas de higiene
na prevenção de doenças físicas, estimular a manutenção de condições
saudáveis de vida e o combate à infestação de pediculose.
As atividades incluíram a realização de oficinas educativas, cortes de
cabelo, de unha etc.

ABRIL - PROJETO HIGIENE PESSOAL E SAÚDE

Em parceria com os funcionários de
Recursos Humanos e Previdência do
Bradesco, foi realizado, no dia 14
de março, o Dia Nacional de Ação
Voluntária. A ação envolveu diversos voluntários, que conseguiram um
resultado expressivo de donativos
alimentícios (mil litros de leite, biscoitos e sucos) e calças para o uniforme das crianças atendidas no Centro
Social.

MARÇO - Ação Voluntária Bradesco

aconteceu

5

2009-05-11 11:05

No Dia da Saúde foram realizados, em parceria com a Empresa
CientificaLab, testes de colesterol e glicose (testes rápidos) nos adultos,
medição e pesagem das crianças (do projeto e do entorno), prevenção
da infestação de pediculose etc.
Além disso, foram feitas brincadeiras com as crianças, pintura de rosto e
distribuição de pipoca, algodão-doce, saquinhos de doces etc.

agosto - dia da saúde

Foram ministrados cursos sobre como reaproveitar o óleo de cozinha para
a fabricação de sabão e como fazer vassouras utilizando garrafas pet e
jornais.

JULHO - CURSOS PARA A COMUNIDADE

A festa ecológica do milho fez um resgate
cultural e promoveu respeito ao meioambiente.
Na pescaria, em vez de pescar peixes, as
crianças limparam o lago, pescando produtos
que poluem as águas. Foram distribuídos como
prêmios revistas, gibis e lápis de cor.
Por meio de brincadeiras típicas e oficinas
de reciclagem, foram passados conceitos
de educação ambiental para crianças e
adolescentes. O evento mostrou que é
possível contribuir para a preservação do
meio ambiente sem deixar de lado a alegria
da festa.

JUNHO - festA ECOLÓGICA DO MILHO

O projeto foi realizado com sucesso pelos alunos do Centro Acadêmico da
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP).
O dia teve início com palestra sobre saúde bucal e em seguida, todas
as crianças receberam atendimento nas salas, que foram preparadas
especialmente para o evento, com foco em saúde bucal.
Cada sala se tornou um núcleo de atendimento específico: evidenciação,
escovação, exame clínico, tratamento restaurador atraumático,
fluorterapia e entretenimento.
As metas estipuladas foram alcançadas e já foi possível ver uma melhora
na saúde bucal das crianças, em comparação com os anos anteriores.
É importante ressaltar que o Centro Social Comunidade Carisma inseriu
em suas atividades a prática de escovação após o lanche das crianças,
para que a higiene bucal se torne rotina.

JUNHO - SORRIA CARISMA
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Temos como proposta de fim de ano envolver toda a comunidade
educativa, suas famílias e parceiros, num clima festivo, resgatando
estudos e experiências vivenciadas ao longo dos meses. A festa conta com
apresentações de balé, dança, teatro e percussão.
Nesse ano, foi contratada uma pizzaria para o jantar e tivemos 60 garçons
voluntários, para servir as famílias e nossos convidados.

dezembro - festa de encerramento

As crianças participaram de uma gincana de jogos cooperativos, na qual o objetivo era colaborar para que o outro ganhasse. Todos os participantes receberam presentes, que foram doados pela Associação Cristã Gente que Faz.

OUTUBRO - GINCANA SEMANA DA CRIANÇA

A Festa Gastronômica teve como objetivo propiciar momentos de lazer à
comunidade local, dando visibilidade às ações desenvolvidas pela equipe
de voluntários “Por um Planeta Melhor” (Maratona Social Bradesco). Foi
feito o resgate cultural de várias localidades, mostrando a riqueza da
diversidade de cada povo. A festa ainda contou com apresentações de
dança e percussão desenvolvidas pelas crianças atendidas pelo Centro
Social Carisma.

SETEMBRO - FESTA GASTRONÔMICA

O objetivo da visita era proporcionar às
crianças uma experiência de conhecer
a evento cultural internacional e ter
contato com os livros. Nesse ambiente
aplicamos o conceito da biblioteca
viva, aliado à proposta de fomentar o
interesse das crianças pelo mundo da
literatura e com isso demonstrar como
o contato com a educação pode mudar
o rumo da vida de cada uma delas.

agosto - visita à bienal do livro
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Como rotina do projeto, são consideradas ações relevantes, utilizadas
como indicadores:
•
Controle de frequência escolar, por meio do boletim, entregue
bimestralmente pela família no projeto.
•
Participação dos pais nas reuniões escolares.
•
O atestado médico, garantindo o direito de a criança ter um
acompanhamento médico para o seu desenvolvimento, pelo menos
uma vez por ano.
•
Evasão escolar. O direito à educação, garantido no art. 53 do ECA, tem
por finalidade o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente,
o preparo para o exercício da cidadania. Assim, o acesso à educação
surge como um fator de transformação social, visando ao combate
à exclusão social, permitindo que a criança e o adolescente se
desenvolvam e estejam preparados para as exigências da vida em
sociedade.
Em todo esse processo é imprescindível que o trabalho seja realizado
numa relação Escola/Centro Social/Família.
Trata-se de indicadores importantes que atestam as circunstâncias vividas
pelas crianças e seus familiares e devem ser operacionalizados pelo
acompanhamento.

Indicadores

A biblioteca é um meio de construção
de conhecimento que desperta o
prazer pela leitura: ler a realidade e
a si mesmo.
O objetivo é despertar o desejo da
leitura, num ambiente agradável e
propício, com livros adequados a cada
faixa etária, gibis, almanaques etc.

Biblioteca

A brinquedoteca tem um papel fundamental na instituição, pois
proporciona às crianças a aprendizagem, a aquisição de conhecimentos
e o desenvolvimento de habilidades de forma natural e agradável.
“O brinquedo é realmente o caminho pelo qual as crianças compreendem
o mundo em que vivem e que são chamadas a mudar.” (Gorki)

BRINQUEDOTECA
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A comunicação interna é muito importante para todas as instituições,
e a Intranet é uma ferramenta que
nos auxiliará de forma promissora
e com um baixo custo. Os administradores ficaram responsáveis
por incluir, altera e excluir dados
dos processos de trabalho, como
exemplos, a inclusão cadastral de
uma criança, a programação das
atividades para a semana, a lista-

Em 2008, o Centro Social Comunidade Carisma ganhou uma Intranet, criada voluntariamente pelos funcionários do Banco Bradesco (Equipe Por um
Planeta Melhor). Com a Intranet será possível acessar todos os dados dos
alunos matriculados, bem como o acervo da biblioteca, permitindo melhor organização interna.
A Intranet Carisma irá facilitar a comunicação interna e centralizar informações, favorecendo a organização e controle dos processos administrativos de forma dinâmica.
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SOLICITAÇÕES DE ATESTADO DE SAÚDE

